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OSNOVNA ŠOLA 
ANTONA ŠIBELJA – STJENKA 
KOMEN 
SVET ŠOLE  
Komen 61 a 
6223 Komen 
 
Tel.: 05 7318920, fax: 05 7318921    identifikacijska št.: SI23027746 
e-mail: os.komen@guest.arnes.si    matična številka: 5087554000 
 
Številka: 21/2012-5-A 
Datum: 15. 3. .2012 
 

 
Z A P I S N I K 

   seje sveta šole z dne 15. 3. 2012 ob 17.30  
 
 
Prisotni: Andreja Rustja, Dunja Peric, Mojca Ukmar, Vojko Franetič, Nataša Čotar, Stane                              
Švigelj, Jože Kobal, Bojan Žvanut, Igor Zega, Damjan Grmek, Marjan Mržek. 
 
Ostali prisotni: Silvana Piculin – sindikalni zaupnik 
 
Dnevni red:  
 
1. Sprejem dnevnega reda. 
2. Seznanitev z  
    - mnenjem učiteljskega zbora o kandidatkah, 
    - mnenjem lokalne skupnosti o kandidatkah, 
    - mnenjem sveta staršev o kandidatkah, 
prijavljenih na prosto delovno mesto ravnatelja. 
3. Izbira med prijavljenima kandidatkama.  
4. Razno. 
 
 
K točki l 
Predsednica sveta šole je pozdravila prisotne ter pod točko 1. dodala: 

- Seznanitev s zapisnikom izrednega inšpekcijskega nadzora. 
Člani sveta šole so dnevni red soglasno sprejeli. 
Člane sveta šole je seznanila, da je 13. 2. 2012 šolo obiskala inšpektorica za šolstvo, zaradi 
domnevne nepravilnosti v zvezi z imenovanjem ravnateljice. Prebrala je zapisnik izrednega 
inšpekcijskega nadzora, nato pa še dopis župana občine Komen – Postopek imenovanja 
ravnatelja Osnovne šole. Ker je inšpektorica dopustila možnost, da se počaka na mnenje 
lokalne skupnosti o kandidatkah, je predsednica sveta šole dala na glasovanje predlog, ali se 
postopek za imenovanje ravnateljice nadaljuje oz. se počaka na mnenje lokalne skupnosti.  
 
SKLEP 
Predsednica sveta šole je dala na glasovanje predlog inšpektorice RS za šolstvo in šport, da 
svet šole glasuje za nadaljevanje postopka o izbiri ravnateljice šole. Člani sveta šole so z 10 
glasovi ZA in 1 glasom PROTI izglasovali, da se postopek na današnji seji za imenovanje 
ravnateljice nadaljuje. 
 



 2

 
K točki 2 
Predsednica sveta šole je članom sveta šole prebrala vizijo obeh kandidatk za ravnateljico 
šole. Seznanila jih je še z mnenjem učiteljskega zbora o kandidatkah ter  mnenjem sveta 
staršev o kandidatkah. Svet staršev je dal pozitivno mnenje h kandidaturi  gospe Nives Cek. 
 
 
K točki 4 
Na predlog predsednice sveta šole, ali se o izbiri med kandidatkama za ravnateljico šole 
glasuje tajno ali javno, so se člani sveta šole z 10 glasovi ZA in enim, ki ni glasoval, odločili 
za javno glasovanje.  
 
SKLEP  
Svet šole je z 10 glasovi ZA potrdil imenovanje kandidatke Nives Cek za ravnateljico 
Osnovne šole Antona Šibelja – Stjenka Komen. 
En član ni glasoval. 
 
SKLEP 
Nihče od članov sveta šole se ni izrekel za podporo Ani Velkavrh Novak. 
En član ni glasoval. 
 
 
Predsednica sveta šole se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sestanek ob 18.30 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:     Predsednica sveta šole: 
 
Ester Tomažinčič     Andreja Rustja 


